Greenyard kondigt de beslissingen van de
aandeelhoudersvergadering aan – Goedkeuring van
dividendbetaling
Sint-Katelijne-Waver, België, 24 september 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)

Op vrijdag 21 september 2018 vonden een buitengewone en de gewone algemene
aandeelhoudersvergaderingen van Greenyard plaats op haar maatschappelijke zetel in SintKatelijne-Waver, onder het voorzitterschap van Koen Hoffman, Voorzitter van de raad van
bestuur.
De aandeelhouders namen het voorgestelde besluit aan om de statutaire kennisgevingsdrempels
voor de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen te wijzigen en om bijgevolg artikel 14 van
de statuten aan te passen teneinde deze nieuwe kennisgevingsdrempels hierin op te nemen.
Ten gevolge hiervan worden de wettelijke kennisgevingsdrempels van 5% en veelvoud, uitgebreid
tot 3% en 7,5%, en dit overeenkomstig artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Daarnaast keurde de gewone algemene aandeelhoudersvergadering de benoeming van de heer
Koen Hoffman (als vaste vertegenwoordiger van Ahok BVBA) als onafhankelijk bestuurder en de
benoeming van mevrouw Valentine Deprez (als vaste vertegenwoordiger van Omorphia Invest
BVBA) als niet-uitvoerend bestuurder goed, die beiden door de raad van bestuur werden
gecoöpteerd in boekjaar 2017/2018.
De aandeelhouders keurden ook de jaarrekening boekjaar 2017/2018 goed, met inbegrip van de
bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd. Een bruto
dividend van 0,20 € per aandeel is betaalbaar op 4 oktober 2018 (ex-dividend datum: 2 oktober
2018 en record datum: 3 oktober 2018).
Daarnaast werd Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA herbenoemd als commissaris van de
vennootschap, die met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van
de vennootschap wordt belast, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2021 (boekjaar 2020/2021).
Aangezien VVPR strips sinds 2013 zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden ingevolge de
Programmawet van 27 december 2012, besluit de gewone algemene vergadering daarom tot de
formele afschaffing van alle VVPR-strips (ISIN Code BE0005618898) die de vennootschap in het
verleden heeft uitgegeven.
Carl Peeters, Chief Operating Officer, gaf mee dat boekjaar 2017/2018 gekenmerkt was door
veranderingen in het management, een reorganisatie van de geografische voetafdruk en
organisatiedesign in Fresh, de overname van de overblijvende 49% van de direct-store-delivery
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van vers producten, de deelneming in Mor International, die gespecialiseerd is in sourcing en
export van exotisch fruit en de overname van de Poolse en Oekraïense Mykogen operationele
entiteiten.
Carl Peeters erkende dat de resultaten van Greenyard in het boekjaar 2017/2018 de
verwachtingen niet hebben ingelost. De lagere winstgevendheid was voornamelijk te wijten aan
volumeverlies, voornamelijk in de Duitse en Belgische markten in Fresh. Maatregelen worden
genomen om het tij te keren.
Na het toelichten van de visie en missie van de Groep, besprak Hein Deprez, Chief Executive
Officer, de recente gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat Greenyard haar vooruitzichten
voor het komende jaar verlaagt. De prioriteiten werden besproken, met een sterke nadruk op het
verbeteren van de winstgevendheid en het verlagen van de schuld op de balans. De Groep blijft
sterk geloven in haar huidige strategie en de hechte partnerships die ze bouwt met haar klanten
en telers. Hij vervolgde dat duurzaamheid en innovatie essentieel zijn voor deze strategie.
In zijn afsluitende bemerkingen, bedankte de voorzitter de aandeelhouders voor hun
aanhoudende steun en geloof in de strategie en fundamenten van de vennootschap.
De notulen van de aandeelhoudersvergaderingen, met inbegrip van alle aangenomen besluiten,
alsook de presentatie die aan de aandeelhouders werd gegeven, zijn beschikbaar op de corporate
website van de vennootschap.
Financiële kalender
•

Dividendbetaling

4 oktober 2018

•

H1 resultaten

20 november 2018 (na beurstijd)

•

Capital Markets Day

21 november 2018

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Investors & Financial Press

Media & Trade Press

Dennis Duinslaeger, IR
+32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group

Nancy Goovaerts, Corporate Communications
+32 15 32 42 96
Nancy.goovaerts@greenyard.group

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt
efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke,
snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
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Greenyard telt meer dan 10.000 werknemers en is actief in 27 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de
relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van meer dan
€ 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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